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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Dit verslag over de solvabiliteit en financiële toestand van PROTECT NV bevat beschrijvende informatie in 
kwantitatieve en kwalitatieve vorm betreffende het boekjaar 2020. 

PROTECT sloot het boekjaar 2020 af met een resultaat na belastingen van 1.609.356 EUR, hetgeen een 
rendement op het Eigen Vermogen betekent van 8,98 % . 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultaat na belastingen  1.524.706 1.326.275 2.200.451 1.474.061 1.609.356 

Solv2-ratio 163,39% 170,67% 167,06% 144,65% 148,26% 
 

 

De totale bruto premie (code 710.1) bedroeg in 2020 50.641.415 EUR, ten opzichte van 47.719.634 EUR in 2019, 

wat een stijging van 6,12% vertegenwoordigt. 

De stijging van de bruto premie situeert zich vooral  binnen de core-business van Protect, namelijk de BA 

verzekeringen voor Architecten en Ontwerpers. Een gedeelte van de incassostijging is toe te schrijven aan de 

nieuwe premie tengevolge van de invoering van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige 

aansprakelijkheid in de woningbouw (volgens de wet Peeters-Borsus). 

De totale schadelast, inclusief de interne schadebeheerskosten bedroeg 24.746.241 EUR vóór herverzekering.  

Ten opzichte van de verdiende brutopremies voor herverzekering is dit 62,47 % (tegenover 69,22% in 2019). 

Het aandeel van de herverzekering in de technische voorzieningen is gestegen van 43.078.781 EUR in 2019 tot 

54.097.476 EUR eind 2020.  De totale schadelast na herverzekering bedraagt 73,32 % ten opzichte van de totale 

verdiende premie na herverzekering (tegenover 77,70 % in 2019). De combined ratio na herverzekering bedraagt 

in 2020 96,93% (tegenover 99,39% in 2019). 

Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten (code 712 – code 614) (inclusief de afschrijvingen op de 

beleggingsinvesteringen) bedroeg 1.610.341EUR. Er zijn geen uitzonderlijke bewegingen te rapporteren.  

De inkomsten van de obligatieportefeuille bleven in 2020 op hetzelfde niveau als vorig jaar. De 
dividendinkomsten daarentegen waren opmerkelijk hoger (+234 k€), mede door de goede resultaten van de 
aandelenbeurzen in 2019. 
De bezettingsgraad van alle gebouwen bleef op een heel hoog niveau. Het Katelijnepoort Business Center toonde 
voor het eerst een 100% bezetting. Tot dusver heeft de Covid-19 crisis geen invloed op de verhuring. 
Er werden geen uitzonderlijke minwaarden of meerwaarden geboekt in de loop van het boekjaar. 
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De SCR-ratio bedraagt 148,26 %, terwijl de MCR-ratio noteert op 462,18 % (tegenover respectievelijk 144,65 % 
en 466,81 % in 2019). PROTECT maakt voor de Solvabiliteit II-berekeningen geen gebruik van interne modellen 
en baseert zich volledig op de standaardformule. Er worden op heden geen ondernemingspecifieke parameters 
(USP’s) toegepast. 
PROTECT maakt gebruik van een overgangsmaatregel die in de Solvabiliteit II wetgeving wordt voorzien, namelijk 

het gebruik van de risicovrije rentecurve met volatility adjustment. 

Er zijn voor het boekjaar 2020 geen materiële wijzigingen te rapporteren inzake risicoprofiel en kapitaalsbeheer. 

Conform de overkoepelende circulaire NBB_2016_31 laatst herzien in mei 2020 inzake het governancesysteem 
heeft het Directiecomité van PROTECT de doeltreffendheid van haar governancesysteem voor het boekjaar 2020 
beoordeeld. Het Directiecomité heeft bij de evaluatie van de verschillende onderdelen het governancesysteem 
van PROTECT als adequaat beoordeeld.  

 


